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التعليـــــم:
بكلوريوس في الهندسة المعمارية \ جامعة بغداد \ بغداد \ العراق \ .2010-2005
ماجستير في الهندسة المعمارية (تصميم حضري) \ جامعة بغداد \ العراق \ .2013
طالب دكتوراه ....... 2020 .....
حاصل على شهادة عالمية ( )Global Standard 3في اساسيات وقيادة الحاسبة \ .2010
حاصل على شهادة ( )TOEFL ITPوبمعدل .2010 \ 440
الخبــــرة:
ايار  – 2011شباط 2014

تاريخ
اسم الشركة
العنوان الوظيفي
الموقع العمل
االعمال:

مكتب األستشارات الهندسية \ جامعة بغداد
مصمم ومهندس موقع
بغداد \ العراق

▪

العمللف للد اعللداد الماططللار المعماريللة لمشللرو شللركة توزي ل الم ت للار
ال فطية ر السماوة.

▪

العملف لد اعلداد الماططلار المعماريللة واة شلارية لمشلرو شلركة توزيل
الم ت ار ال فطية ر بغداد.

▪

العمللف للد اعللداد الماططللار المعماريللة لمشللرو شللركة توزي ل الم ت للار
ال فطية ر بابف.

▪

العمف د إعداد الماططار اإل شارية لمشرو دار الضيا ة والمب ل الرريسلد
لمديرية ديال .

▪

العمف د إعلداد الرسلومار المعماريلة لمشلرو المركلز الثقلا د لد امعلة
بغداد.

تاريخ
اسم الشركة
العنوان الوظيفي
الموقع العمل
االعمال:

▪

العمف د اعداد الماططار المعمارية واإل شارية لمشرو مرآب باب المعظم
د بغداد.

▪

العمف د اعداد الماططار المعمارية واإل شارية لمشرو مرآب ال هضة لد
بغداد.

▪

العمف د اعداد الماططار المعمارية واإل شارية لمشرو مرآب سامراء لد
سامراء.

▪

العمف د اعداد الماططار المعمارية واإل شارية لمشرو مرآب الديوا ية د
الديوا ية.

▪

العمللف للد اعللداد الماططللار اة شللارية لمب ل ليرللة ال قللف الاللا
الشركة.

– مقللر

▪

العمف د إعداد الماططار المعماريلة واة شلارية لمشلرو مسل د لد كليلة
التربية  -بغداد.

▪

العمف د إعداد الماططار المعمارية واة شارية لمشرو مسل د لد امعلة
المست صرية  -بغداد.

▪

العملللف لللد إعلللداد الماططلللار المعماريلللة لمشلللرو ثك لللار عسلللكرية.

▪

العمف د إعداد الماططلار المعماريلة لم مل الشلهيد محملد بلاقر الصلدر -
ال ف.

▪

العملف لد إعلداد الماططلار المعماريلة واة شلارية لمشلرو مسل د سلللما
المحمدي د المدار .
شباط  – 2014ايلوف 2014

شركة الفصول لالستشارات الهندسية
مصمم
بغداد \ العراق

العمف د اعداد الماططار المعمارية لمشرو لمبا د الصحة والسالمة المه يلة
\ وزارة العمف والشؤو اة تماعية \ د سر محا ظار.
العمف د اعداد الماططار المعمارية لمشرو تطوير وتحسلي ا هلار وق لوار
البصرة د البصرة.
تاريخ
اسم الكلية
العنوان الوظيفي
الموقع العمل
االعمال:

ايلوف  – 2014حزيرا 2015

قسم الهندسة المعمارية \ كلية الهندسة \ جامعة بغداد
محاضر خارجي
بغداد \ العراق
العمللف كمحاضللر اللار د للد امعللة بغللداد واعطللاء درول للد التصللميم
المعماري والرسم المعماري لطلبة المرحلة اةول .

تاريخ
اسم الكلية
العنوان الوظيفي
الموقع العمل
االعمال:

ايلوف ... – 2014

قسم الهندسة المعمارية \ كلية الفارابي الجامعة
تدريسي بدوام كامل
بغداد \ العراق
)(2014-2015
محاضرا في كلية جامعة الفارابي وإعطاء دروس في التصميم المعماري
العمل
ً
والرسم المعماري لطلبة الصف األول.
وإعطاء دروس في التصميم المعماري والرسومات المعمارية وتصميم برامج
الكمبيوتر مثل ) (AutoCAD & 3DMaxلطلبة الصف الثاني.
فضال عن العمل مقرراً للقسم وعضو في اللجنة االمتحانية المركزية.
)(2015-2016
إعطاء دروس في التصميم المعماري والرسم المعماري لطالب الصف األول.
وإعطاء دروس في التصميم المعماري والرسومات المعمارية وتصميم برامج
الكمبيوتر مثل ) (AutoCAD & 3DMaxلطلبة الصف الثاني.
وإعطاء دروس في تاريخ العمارة للصف الثالث.
فضال عن العمل مقرراً للقسم وعضو في اللجنة االمتحانية المركزية.
)(2016-2017
اعطاء دروس في التصميم المعماري) لطلبة الصف الثالث.
وإعطاء دروس في برامج الحاسب اآللي مثل ) (3DMaxلطلبة الصف الثاني .
وإعطاء دروس في تاريخ العمارة للصف الثالث.
فضال عن العمل مقرراً للقسم وعضو في اللجنة االمتحانية المركزية.
)(2017-2018
اعطاء دروس في التصميم المعماري) لطلبة الصف الثالث
وإعطاء دروس في برامج الحاسب اآللي مثل ) (3DMaxلطلبة الصف الثاني .
وإعطاء دروس في تاريخ العمارة للصف الثالث.
وإعطاء دروس في االستدامة للصف الخامس.
فضال عن العمل مقرراً للقسم وعضو في اللجنة االمتحانية المركزية.
)(2018-2019
إعطاء دروس في التصميم المعماري) لطلبة الصف الرابع.
وإعطاء دروس في برامج الحاسب اآللي مثل ) (3DMaxلطلبة الصف الثاني .
وإعطاء دروس في تاريخ العمارة للصف الثالث.
وإعطاء دروس في االستدامة للصف الخامس.
فضال عن العمل مقرراً للقسم وعضو في اللجنة االمتحانية المركزية.
)(2019-2020
إعطاء دروس في التصميم المعماري) لطالب الصف الرابع.
وإعطاء دروس في برامج الحاسب اآللي مثل ) (3DMaxلطلبة الصف الثاني .
وإعطاء دروس في تاريخ العمارة للصف الثالث.
وإعطاء دروس في االستدامة للصف الخامس.
)(2020-2021
إعطاء دروس في التصميم المعماري) لطلبة الصف الرابع.
وإعطاء دروس في تاريخ العمارة للصف الثالث.
وإعطاء دروس في العمارة والمناخ للصف الرابع.
وإعطاء دروس في مبدأ االستدامة للصف الخامس.
فضال عن العمل مقرراً للقسم وعضو في اللجنة االمتحانية المركزية.

المشاركة في ورشة عمل (التكامل بين المناطق القديمةة ومراكةز المةد ) لتطةوير منطقةة بةاب الفةر
في حلب \ سوريا\  \ 2010بمشاركة جامعات (جامعة برانةدبور التكنولجيةة فةي المانيةا\ جامعةة االمريكيةة فةي
بيروت\ جامعة بغداد\ جامعة القاهرة\ جامعة حلب\ جامعة دمشق).

خبرات اخرى:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

اعداد مخططات معمارية ومخططات واقع حال لمبنى شركة الفاو \ وزارة الموارد المائية
في بغداد \ العراق.
اعداد مخططات معمارية لعدد من المنازل السكنية في مناطق مختلفة في بغداد.
اعداد مخططات معمارية لمجمع تسويقي في منطقة حي العامل في بغداد.
اعداد مخططات واقع حال لعدد من المنازل في بغداد.
اعداد مخططات واقع حال لمجمع سكني في الجادرية في بغداد.
تصميم حدائق وفضاءات خارجية.
تصميم داخلي للفضاءات.

خبرات الحاسوب:
▪
▪
▪
▪
▪

استخدام برنامج االتوكاد.
استخدام برنامج الثريدي ماكس.
استخدام برنامج االوفس.
استخدام برنامج الفوتوشوب.
استخدام برنامج GIS ArcMap

